
Vergadering MR basisschool de 

Grasspriet 

Donderdag 22-09-2020 

 
1. Opening 

20.15 uur  
 
Voorstel verdelen taken MR: 
Agenda verzorgen Maj-Britt en/of Christ 
Schoolse taken secretariaat zullen Maj-Britt en Christ op zich nemen. 
Voorzitter vandaag  is Maj-Britt en daarna om de beurt. 
Notulist blijft Cora. 
 
Punten vanuit de ouders: 
-Is er een Plan bij 2e Corona-golf? Dit staat op agenda vandaag en komt later aan bod 
-Digitaal onderwijs bij lockdown staat ook op agenda. 
-Fijn dat de mail was verstuurd betreft vervanging docenten 
-Mail aan de MR van een ouder namens meerdere ouders zou niet beantwoord zijn vanuit de MR, 
dat is wel gedaan door MRleden die inmiddels de MR verlaten hebben. Cora zal deze mail sturen 
aan de huidige MRleden om te laten zien dat dit wel is gebeurd. 
Op de website zijn nog enkele oude gegevens te vinden, school kijkt dit nog na en zal het 
aanpassen. 
 

2. GMR documenten 
 
Zie bijlagen. Maj-Britt licht deze kort toe.  
 
Het schoolplan van De Grasspriet, betreft de doelen en begeleiding en komt overeen met 
koersplan van Skozok. 
Het ontwikkelingsplan, wordt besproken op studiedagen, wat willen we daarin doen. Dit jaar is 
bijvoorbeeld hoog-/meer-begaafdheid begeleiden als thema gekozen, dat past wel onder passend 
leren van Skozok maar is een specifiek project van De Grasspriet. 
Ook zal er een nieuwe methode gekozen worden betreft technisch lezen( o.a. flits) en rekenen. De 
definitieve keuze moeten we nog maken. Voor de rekenmethode zijn we ons nog aan het 
oriënteren. 
 Voor de creatieve vakken staat de ontwikkeling van een doorgaande leerlijn op het programma. 
Elk jaar zijn er weer nieuwe thema’s. 
 

3. Schooltijden. Commissie instellen 
 
De wens is, mede door veel vragen van ouders, maar ook vanwege de afgelopen periode dat er 
wegens coronamaatregelen andere schooltijden zijn geweest, om te onderzoeken of het voor de 
Grasspriet en ouders interessant zou kunnen zijn om andere schooltijden te gaan hanteren. 
 
Het plan is vanuit de MR om dit jaar te onderzoeken wat andere schooltijden zou kunnen doen, 
zodat voor het eind van het schooljaar een besluit genomen hebben over het rooster voor volgend 
schooljaar. 
 
De 3 opties om te onderzoeken zijn: 

- continurooster (aaneengesloten) 

- rooster zoals nu is  

- 5 dagen gelijk rooster (alle dagen gelijk, eventueel met tso) 



 
Vorig jaar is er via Lieke al informatie opgevraagd, betreft een andere school die hiernaar 
onderzoek deed. We moeten bij ons onderzoek rekening houden met alle betrokkenen zoals TSO, 
BSO, is verplicht blijven eten mogelijk voor alle kinderen? Voor het team moeten we ook kijken 
naar de pauzetijden, TSO betaald of docenten in de pauze aanwezig en/of kortere pauzes.  
 
In de commissie zijn 2 personeelsleden en 2 ouders nodig, Eline wil graag aansluiten omdat ze 
weet dat het erg speelt. Nog een ouder die aansluit is nodig, daarvoor zullen we een oproep doen. 
Maj-Britt wil wel vanuit het team en Lieke had ook aangegeven te willen aansluiten. Maj-Britt 
vraagt het onder de personeelsleden nog even na. 
 
Criteria om keuze te maken: 
-Goede info verzamelen 
-Doorlezen 
-Informatie verspreiden 
-Ouders uitnodigen 
 
Eventueel kunnen we verbinding zoeken met de Smelen. 

4. Informatie vanuit het team 
 
Een kaartje voor juf Rianne zal Maj-Britt namens de MR versturen. 
 
Besproken tijdens de studiedag: 
-Onderbouw is in groeiproces, eerste 4 weken wennen de kinderen aan de klas en nu meer 
verbinding tussen de klassen gaan zoeken. Is misschien fijn voor ouders om te weten. 
-Workshop meer- en hoogbegaafdheid  
 
De kinderen en klassen zijn goed gestart 
 
Een onderwijsinspecteur vanuit thema-onderzoek is geweest, het onderzoek had betrekking op: 
wat is er voor leerlingen, wat hebben kinderen nodig, en keuzes die de school maakt. Uitslag was 
positief, tevredenheid is hoog. Positief over hoe het hier gaat. 
 
Een aanvraag is gedaan inzake een subsidie voor extra begeleiding van leerlingen die in coronatijd 
leerachterstanden hebben opgelopen. Voor onze school hebben we aanvraag gedaan voor extra 
begeleiding, voor 13 leerlingen gerekend, budget zal zijn voor inhuur extra begeleiding.  
Betreft voor onze school vooral groepen 5 t/m 8.  
Subsidie is aangevraagd, het is niet zeker of het toegekend wordt. 

5. Informatie vanuit de directie: 
 
Personeel, Corona-maatregelen, vervangingsproblematiek 
 
Extra nieuwe collega is Nadine, nu 2 dagen per week werkzaam als onderwijsassistent in groep 
5/6, op donderdag en vrijdag. 
In dezelfde groep is Elke aan het opbouwen met haar uren. 
Beppie is nog als haar vervangster op maandag, dinsdag en woensdag. 
De vervanging van Rianne blijft Amber doen. 
Robin doet hier passend onderwijs en groep 7/8 in combinatie. 
(In de plaats gekomen voor uren Imke) 
 
Is er voldoende bezetting bij 2e  Coronagolf? Dit in verband met testen en wachten op uitslag van 
de test en de komst van het “verkoudheidsseizoen”. 
Er is 20 fte vervanging beschikbaar voor 30 scholen. 
Per dag is alvast gekeken wat te doen bij welke zieke collega, hiervan is een schema gemaakt. 
Bij een zieke docent zal de onderwijsassistent de groep opvangen, er zal dan geen les zijn, maar 
wel een programma om de kinderen op te vangen. 



Docenten vervangen door studenten is ook een mogelijkheid waar naar gekeken is. Wel is 
afgesproken, dat niet steeds dezelfde collega’s de hinder ervaren van het moeten missen van hun 
onderwijsassistenten. 
De mogelijkheden zijn uitgebreid bekeken, bij geen vervanging uit vervangingspool, hoe er bij De 
Grasspriet dan mee omgegaan kan worden.  
Het eigen team is erg flexibel, maar het zal niet uit te sluiten zijn dat af en toe kinderen een dag 
thuis moeten blijven. 
Indien de kinderen niet naar school kunnen, dan is er al werk voor thuis (uiterlijk de 2e 
dag)beschikbaar en kunnen ze thuis aan de slag. 
Het programma zodat kinderen begeleid kunnen worden, is voorbereid. 
 
 
Hoe staat het sinterklaasfeest? Voor kinderen en zonder ouders? Het is uiteindelijk afhankelijk van 
het crisisteam, waarbij het kind bij de beslissing centraal zal staan en zal ook met de 
oudercommissie worden opgenomen. 
Punten worden in jaarvergadering meegenomen. 
Sinterklaasjournaal volgen we op onze school. 
 

6. Vaststellen vergaderdata 
 
Christ vraagt de data van de MR vergaderingen van de Smelen na en overlegt deze met Maj-Britt. 
Op woensdag kan iedereen van onze MR, dus dat heeft de voorkeur. 
 

7. Rondvraag 
 
Publiceren van de notulen, kan dat voortaan via een link op de website in plaats van een geprint 
verslag in de gang? De vraag zal worden gesteld aan Stans. 
 
Zij zal ook de” wist u datjes” ontvangen van deze vergadering voor de nieuwsbrief op 14 oktober 
2020: 
Wist u dat: 
-De notulen op de site via een link op de site te lezen is. 
-De MR nieuwe leden heeft: 
Team: juf Robin en juf Amber 
Ouders: Yvonne Otten-Tholen en Eline Smit 
 
 
De vergadering sluit om 21.58 uur 
 
De datum van de volgende vergadering zal via videobellen plaatsvinden op 28 oktober 2020 

 
In de bijlage ook de stukken van de GMR. En berichtje betreft de GMR-vergaderingen. 
 
Nadat in maart de vergadering afgezegd moest worden vanwege Corona, en de GMR in juni en juli 
twee keer digitaal vergaderd heeft, mag deze nu weer live bij elkaar komen. 
Namens de voorzitter van de GMR zend ik jullie bijgaand de agenda en stukken voor de vergadering 
van woensdag 23 september a.s. (met het verzoek aan de MR-secretarissen om deze door te sturen 
binnen de eigen MR). 
Er is deze keer geen inloopspreekuur, voorafgaand aan de vergadering (die tijd wordt gebruikt voor 
een kennismakingsgesprek met de kandidaten voor de vacatures). 
Toehoorders wordt gevraagd om zich vooraf te melden (er zijn maar een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar). 
 
Met vriendelijke groet,  
  
M. (Marja) Mesman 
Ondersteuning ICT / Secretariaat GMR 


